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REUNIÃO CT SEGURANÇA 

DADOS GERAIS 

Data: 18/11/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Sérgio Del. Bel Jr.  PM Santos  

Raimundo Silva Filho PM Guarujá 

Marco Alves dos Santos PM Praia Grande 

José  Américo Franco Peixoto  PM Praia Grande  

Convidados:  

Gilson Miguel  AGEM 

Márcio A. A. Quedinho AGEM 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Humberto Feitosa  PM Cubatão 

Lima Roberto Pereira  PM Cubatão 

Ten. Cel. José Messina Filho  CPI6/PMESP 

Paulo Alves de Lima PM Mongaguá 

Luiz Marcelo de Souza PM Mongaguá  

Denis Campos V. de Castro  PM Guarujá  

Sergio Ramos Santiago  GVT  

Amarildo José Izidoro  Telefônica/Vivo  

Domingos A. Araújo Sabesp 

Edson Vieira Nova Júnior  Telefônica/Vivo 

Rose Falcone  Telefônica/Vivo 

Pauta divulgada em: 
12/11/2014 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I – Padronização de emprego GCM; 
Item II – Padronização das centrais de videomonitoramento; 
Item III – Informações sobre o novo modelo das Câmaras Temáticas; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional.  

 
 

REGISTROS 

. Ausências: 
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e São Vicente. 
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REGISTROS 

Estado: Deinter 6 e  Administração Penitenciária;  
. Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara Temática e foram 

discutidos os seguintes aspectos:  
. Coordenador deu as boas vindas a presença do Ten. Cel. Messina; 

. Apresentação dos representantes; 

. Domingos Augusto, da Sabesp, ressaltou sobre o trabalho realizado na Praia Grande e 

informou sobre os furtos de cabos nos municípios de São Vicente e Praia Grande;  

. Coordenador destacou a importância das forças tarefas e a retomada desses trabalhos 

junto com as concessionárias; 

. Sérgio Del Bel, de Santos, sugeriu que fosse realizado um calendário para realização 

das forças tarefas nos municípios;  

. Coordenador mencionou sobre os municípios que tem uma boa integração com a 

polícia e que ainda existem alguns municípios que apresentam dificuldades;  

. Ten. Cel. Messina, da CPI 6, informou sobre as operações realizadas anteriormente e 

sobre a dificuldade dos batalhões antenderem muitas demandas; 

. Coordenador colocou em questão a ausência de alguns municípios na reunião para 

saber quais os municípios necessitam de uma força tarefa;     

. José Américo, da Praia Grande, mencionou que uma viatura da polícia militar seria 

suficiente para ajudar na força tarefa junto com as concessionárias;  

. Sérgio Del Bel comunicou que a presença da guarda municipal na força tarefa será de 

extrema importância;  

. Força tarefa em Santos dia 25 de novembro às 08h00 – Ponto de encontro no centro 

da Guarda Municipal;   

. São Vicente dia 27 de novembro às 08h00 – Ponto de encontro no Jardim Iguaçu; 

. Coordenador agradeceu a presença dos representantes das concessionárias Sabesp, 

GVT e Telefônica; 

. Márcio Quedinho, da Agem, explicou sobre a nova reformulação das Câmaras 

Temáticas;  

. Citou que o Cepam realizará um curso de políticas públicas, com ênfase em 

desenvolvimento urbano a todos os Coordenadores das Câmaras Temáticas;  

. Coordenador expôs sobre a dificuldade de contato com algum representante do 

Gamesp; 

. Sérgio Del Bel relatou sobre as dificuldades com os moradores de rua em Santos e 
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levantou a questão de destacar as prioridades da Câmara Temática; 

. Mencionou sobre a importância da preparação e armamento das guardas municipais; 

. Coordenador ressaltou sobre a extrema importância do Gamesp para a Baixada 

Santista e que não pode deixar este assunto de lado; 

. José Américo levantou a questão da informatização do sistema para troca de 

informações; 

. Sérgio Del Bel destacou os problemas com o monitoramento; 

. Coordenador informou a todos os presentes sobre o estatuto das guardas municipais 

da nova lei 13.022/2014 que já foi sancionada; 

. Destacado o fortalecimento das guardas municipais em toda a região da Baixada 

Santista;  

. Marco Antonio, de Praia Grande relatou que há necessidade de um diagnóstico da 

Baixada Santista para busca de recursos no Senasp; 

. Citou sobre a visão da Senasp na estruturação das guardas municipais que são o 

policiamento comunitário, policiamento orientado para o problema e ações 

comunitárias sociais;  

. Modelo de uso da força e taser pelas guardas municipais; 

. Abordou a necessidade da presença dos comandantes das guardas municipais na 

próxima reunião;      

. Próxima reunião 09 de dezembro de 2014;  

. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 
Santos, 18 de novembro de 2014 

 
 
 

RAIMUNDO SILVA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


